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Dodatek č. 2 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny POHODA venkova na období 2014-2020
Tímto dodatkem se ruší kapitola 3.7.2 Strategické části a oddíl Indikátory pro programový rámec OPZ a Příloha
č. 1 Finanční plán a indikátory pro programový rámec OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 a nahrazuje se následujícím novým
zněním:

3.7.2 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (PR OP Zam)
V rámci Operačního programu Zaměstnanost je Komunitně vedenému místnímu rozvoji věnována investiční
priorita 3 prioritní osy 2 9vi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím specifického
cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech.
Tento specifický cíl je navržen tak, aby přispěl svými intervencemi k dosažení cílů Národního programu
reforem ČR: (i) v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při řešení problematiky sociálně
vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených
chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 000 osob); (ii) v oblasti
zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné
zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí,
nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním).
V rámci specifického cíle 2.3.1 budou podporovány aktivity, které budou identifikovány ve schválených
SCLLD v oblastech sociálního začleňování a zaměstnanosti (tedy v souladu se zaměřením prioritní osy 2
Sociální začleňování a boj s chudobou a prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly OP
Zaměstnanost). Jedná se zejména o následující aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb
lokálních zaměstnavatelů;
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a
poradenství pro získání zaměstnání;
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných
terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu
venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti
sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.
V oblasti dalšího vzdělávání bude standardní nabídka kurzů dalšího vzdělávání obohacena o kurzy s
obsahovým zaměřením na aktivity typické pro venkovský prostor (např. lokálně pořádané kurzy v
řemeslných dovednostech). Na místní úrovni budou vytvořeny příznivé podmínky pro vznik a fungování
rodin (prostředí přátelské rodině) prostřednictvím souhrnu provázaných opatření (podpora služeb pro rodinu,
vzdělávací a osvětové aktivity atd.).
V následující tabulce č. 35 je uveden přehled aktivit identifikovaných v této strategii komunitně vedeného
místního rozvoje ve vazbě na možnost podpory těchto aktivit ze specifického cíle 2.3.1 Operačního programu
Zaměstnanost.
Tabulka č. 35: Vazba aktivit strategie na SC 2.3.1. OP Zaměstnanost
Aktivita strategie
B13 Pořizování bytů pro sociální bydlení
B44 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při praktickém
vyučování a stážích žáků
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Specifický cíl OP Zaměstnanost

B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb (resp. služeb v
domácím prostředí), rozvoj komunitních center a respitní péče
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce
seniorů)
C21 Vznik nových nebo zachování dosavadních prac. míst rozvojem
vnitřního potenciálu regionu v oblasti místní ekonomiky, cestovního
ruchu a zachování kulturního a přírodního bohatství
C22 Podpora částečných prac. úvazků a flexibilních forem prac.
zapojení osob všeho věku a kvalifikace (zkrácené úvazky, sdílená prac.
místa, podporované stáže aj.)
C23 Podpora mimosezónní zaměstnanosti v horské oblasti a celoročního
zaměstnávání osob (především žen) s nižší kvalifikací
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků a uplatnění
sociálních inovací
C31 Realizace rekvalifikací
C32 Tvorba podmínek odborných škol pro realizaci vzdělávání
dospělých ve vazbě na vybrané profesní kvalifikace

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských
oblastech

Zdroj: Operační program Zaměstnanost, vlastní zpracování
S ohledem na alokaci finančních prostředků pro komunitně vedený místní rozvoj se dá očekávat, že
prostřednictvím investiční priority 2.3 OP Zaměstnanost budou financovány aktivity menšího rozsahu s cílem
podpořit zejména ty nejmenší venkovské oblasti. Přes investiční prioritu 2.3 budou podporovány
environmentální sociální podniky, které nelze podpořit prostřednictvím jiných investičních priorit. Větší
projekty budou realizovány prostřednictvím jiných investičních priorit OP Zaměstnanost.
Na území byly identifikovány dvě sociálně vyloučené lokality (České Meziříčí a Králova Lhota), ovšem
koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám na území nebude využit, neboť dotčené území
nedosahuje stanovené hranice 5 tis. obyvatel. Situace v sociálně vyloučených lokalitách tak bude řešena
prostřednictvím investiční priority 2.3, příp. individuálně podanými projekty napřímo podanými do výzev v OP
Zaměstnanost.
3.7.2.1 Definice konkrétních opatření CLLD pro naplnění stanovených cílů

V rámci provedené prioritizace metodou ABC a s ohledem na využití finančních prostředků z Operačního
programu Zaměstnanost byla definována konkrétní opatření CLLD pro tento programový rámec OP
Zaměstnanost. Tato opatření jsou uvedena dále a obsahují doporučenou strukturu popisu opatření. Název a číslo
opatření CLLD není shodný s opatřeními uvedenými v předchozí strategické části SCLLD, neboť tato opatření
jsou situována pro potřeby konkrétního programového rámce daného programu ESI fondů. Údaje uvedené
v rámci definovaných konkrétních opatření vychází z aktuálně dostupných údajů a jejich interpretace může být
upřesněna řídícím orgánem, příp. výzvou MAS.
Konkrétně byly v programovém rámci OP Zaměstnanost definovány následující opatření CLLD, na které byla
dle předběžné alokace stanovena celková částka ve výši 12,292 mil. Kč, která byla rozdělena následovně:
•
•
•
•

2.1 Sociální služby a sociální začleňování – alokace ve výši 0 Kč,
2.2 Zaměstnanost – alokace ve výši 2,698 mil. Kč,
2.3 Sociální podnikání – alokace ve výši 3,076 mil. Kč,
2.4 Prorodinná opatření – alokace ve výši 6,518 mil. Kč.

Celková alokace vč. dílčích alokací na jednotlivá opatření může být na základě rozhodnutí ŘO či jiných
skutečností změněna. Částky jsou zde uváděny pro lepší přehlednost a představu o jednotlivých podporovaných
aktivitách, jedná se tedy o orientační údaje.
Tabulka č. 36: Opatření CLLD 2.1 Sociální služby a sociální začleňování
Číslo a název opatření CLLD:
2.1 Sociální služby a sociální začleňování
Specifický cíl strategie:
2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a
regionu (vč. služeb péče o děti a o seniory)
Opatření strategie:
2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Aktivity strategie:
B53 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb (resp. služeb v
domácím
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A)Popis vazby opatření na SC
2.3.1 OPZ:
B)Popis cíle opatření:

C)Popis provázanosti
navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní programy
ESI fondů:

D)Priorizace navrhovaných
opatření:

E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční
plán:
F)Popis možných zaměření
projektů:

prostředí), rozvoj komunitních center a respitní péče
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce seniorů)
Opatření přispěje k lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace
osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově, což je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OP Zaměstnanost.
Cílem opatření je v obcích a celém regionu zajistit kvalitní a dostupné
sociální služby, přičemž důraz bude kladen na sociální služby
poskytované terénní a ambulantní formou a jako pobytové budou
podporovány pouze odlehčovací služby. Snahou je v území zajistit
potřebné a dostupné služby a reagovat tak na aktuální potřeby v oblasti
sociálních služeb, a to z pohledu všech sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených osob s důrazem na sociální začleňování.
Provázanost navrhovaných opatření
Zajištění podpory vybraných sociálních služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou v území je jedním ze základních předpokladů pro
bezproblémový život v regionu. Budou-li v území tyto služby zajištěny,
bude následně možné zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti
v regionu a to zejména pro osoby sociálně vyloučené či sociálním
vyloučením ohrožené, což řeší opatření programového rámce 2.2
Zaměstnanost a ještě více opatření 2.3 Sociální podnikání.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 2.3.1
Zdravotní a sociální služby, ze kterého vychází.
Provázanost na programy ESI fondů
Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 4 IROP „Komunitně
vedený místní rozvoj“ zaměřené mj. na sociální a zdravotní oblast.
Smyslem podpory je zde vytvoření a zajištění standardních a nezbytných
podmínek pro aktivní začleňování osob a sociálních skupin do
společnosti. Evropský koncept aktivního začleňování vyloučených osob
je prakticky založen na třech základních pilířích, a to na podpoře
adekvátního příjmu, na inkluzivním trhu práce (přístup k zaměstnání) a
na přístupu ke kvalitním službám (bydlení, vzdělání, zdravotní péče,
doprava, sociální služby a služby zaměstnanosti aj.). V souladu s
uvedeným konceptem vyvstává potřeba budovat infrastrukturu, posilovat
absorpční kapacity komunitně založených služeb a podpořit výstavbu
nových integračních komunitních center, přispět k začleňování sociálně
vyloučených osob do společnosti prostřednictvím trhu práce a ke zvýšení
dostupnosti a kvality základních zdrojů a služeb a ke zdravotní péči.
Konkrétně se jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci
komunitně vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl IROP 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
V rámci tohoto opatření byly vypsány 2 výzvy, avšak ani v jedné nebyla
vybrána žádná žádost o podporu, proto došlo k přesunu finančních
prostředků z opatření 2.1 Sociální služby a sociální začleňování do
opatření 2.4 Prorodinná opatření v rámci programového rámce OP
Zaměstnanost. V případě zmíněných výzev se jednalo o první výzvu
tohoto opatření č. 160/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva
MAS POHODA–Sociální začleňování-I, která byla vyhlášena dne 10.10.
2017 a příjem žádostí byl ukončen dne 21.12. 2017. Druhá v pořadí byla
výzva č. 617/03_16_047/CLLD_15_01_071 označena jako Výzva MAS
POHODA-Sociální začleňování-II s vyhlášením ke dni 20.8. 2018 a
ukončením příjmu žádostí dne 2.11. 2018.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena
v březnu 2017, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023.
V souladu s cílem opatření zajistit kvalitní a dostupné sociální služby
bude opatření zaměřeno na podporu sociálních služeb a sociálního
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začleňování. Podporovány budou pouze sociální služby poskytované
terénní a ambulantní formou a jako pobytové budou podporovány pouze
odlehčovací služby.

G)Podporované cílové skupiny:

H)Typy příjemců podpory:

Dále budou podporovány programy a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., které budou
mít společensky prospěšný charakter a pozitivní dopad na osoby
z cílových skupin v území MAS. Podporovány budou programy a
činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových
skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.
• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené,
• osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním
onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami,
• osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
• imigranti a azylanti,
• bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém
ubytování,
• oběti trestné činnosti,
• osoby pečující o malé děti,
• osoby pečující o jiné závislé osoby,
• rodiče samoživitelé,
• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené,
• osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
• osoby ohrožené předlužeností,
• osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
• osoby v nebo po výkonu trestu,
• osoby opouštějící institucionální zařízení,
• osoby ohrožené vícenásobnými riziky,
• osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky.
Pro programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo
režim zákona č. 108/2006 Sb. se jedná navíc i o následující cílové
skupiny:
• sociální pracovníci,
• pracovníci v sociálních a zdravotních službách,
• neformální pečovatelé.
Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách,
nestátní neziskové organizace,
obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
dobrovolné svazky obcí,
MAS,
vzdělávací a poradenské instituce,
školy a školská zařízení,
obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská
družstevní společnost),
OSVČ.

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO. U některých typů příjemců (např. obchodní
korporace, OSVČ) MAS v současné době nepředpokládá zájem o toto
opatření a proto některé typy příjemců nejsou uvedeny ve finančním
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I)Absorpční kapacita MAS:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Identifikace rizika
Alokovaná částka na
opatření nepokryje poptávku
žadatelů
Alokovaná částka na
opatření bude převyšovat
poptávku žadatelů
Členové týmu, kteří
zpracovávají SCLLD nejsou
dostatečně obeznámeni
s problematikou sociálních
služeb
Pracovníci kanceláře MAS
nebudou schopni poskytovat
potenciálním žadatelům
relevantní informace o tomto
opatření
Potenciální žadatelé
nebudou splňovat hodnotící
kritéria

plánu.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
• organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti 2x,
• obce 1x,
• nestátní neziskové organizace 2x.
Udržitelný rozvoj
Opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změnu
klimatu, neboť je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic.
Nesmí být podpořeny projekty s identifikovaným negativním dopadem
na udržitelný rozvoj. Opatření má na toto horizontální téma neutrální
vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření je zaměřeno na zlepšení
přístupu ke kvalitním a udržitelným sociálním službám a dalším
navazujícím službám podporujícím sociální začleňování. Podporována
bude mj. transformace ústavních a pobytových služeb a rozvoj služeb
komunitního typu. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.
Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl
respektován a podporován. Nesmí být podpořen žádný projekt, u kterého
by byl identifikován negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů,
přičemž by bylo krajně neetické, kdyby tento princip nebyl v oblasti
sociálních služeb identifikován. Opatření má na toto horizontální téma
neutrální vliv.
Preferovány budou projekty, které:
• přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
• zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
• jsou efektivní a hospodárné,
• přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Typ rizika
finanční

Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
12
Správné stanovení
alokované částky

finanční

12

Správné stanovení
alokované částky

organizační

4

Zaměstnanci MAS
musí mít přehled o
situaci v dané oblasti

organizační

6

organizační

6

Vzdělávání
zaměstnanců formou
seminářů a
workshopů k danému
tématu
Intenzivní
komunikace s MAS a
ŘO, ověření
hodnotících kritérií
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Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Potenciální žadatelé

Nezájem potenciálních
žadatelů o realizaci projektů
v tomto specifickém cíli

věcné

9

Žádosti žadatelů se nebudou
shodovat s cíli opatření

věcné

4

Projekty nebudou správně
zacíleny na sociální služby

věcné

6

Skrze opatření nebude
poskytována adekvátní
podpora aktivního
začleňování sociálních
skupin do společnosti

věcné
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Číslo

v dostatečném
předstihu
Důkladné mapování
absorpční kapacity
před tím, než se určí
definitivní finanční
plán
Komunikace a školení
žadatelů
k informování o
přesném nastavení
podmínek operačního
programu
Zaměstnanost
Komunikace
s potenciálními
žadateli, zaměstnanci
MAS musí být
nápomocni
žadatelům, aby
správně cílili své
projekty
Projekty musí mít
jasné zaměření na
podporu cílových
skupin

Indikátory výstupu
Název

Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Potenciální žadatelé

Potenciální žadatelé

Potenciální žadatelé

Výchozí
Cílový
stav
stav
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
0
Zdůvodnění V rámci opatření 2.1 Sociální služby a sociální začleňování byly vypsány 2 výzvy, avšak ani
hodnoty:
v jedné nebyla vybrána žádná žádost o podporu, proto došlo k přesunu finančních prostředků do
opatření 2.4 Prorodinná opatření v rámci programového rámce OP Zaměstnanost a v souvislosti
s touto skutečností byly zároveň aktualizovány indikátory výstupu. Výchozí i cílový stav má
nově hodnotu 0.
67001
Kapacita podpořených služeb (místa)
0
0
Zdůvodnění V rámci opatření 2.1 Sociální služby a sociální začleňování byly vypsány 2 výzvy, avšak ani
hodnoty:
v jedné nebyla vybrána žádná žádost o podporu, proto došlo k přesunu finančních prostředků do
opatření 2.4 Prorodinná opatření v rámci programového rámce OP Zaměstnanost a v souvislosti
s touto skutečností byly zároveň aktualizovány indikátory výstupu. Výchozí i cílový stav má
nově hodnotu 0.
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
67010
Využívání podpořených služeb (osoby)
0
0
Zdůvodnění V rámci opatření 2.1 Sociální služby a sociální začleňování byly vypsány 2 výzvy, avšak ani
hodnoty:
v jedné nebyla vybrána žádná žádost o podporu, proto došlo k přesunu finančních prostředků do
opatření 2.4 Prorodinná opatření v rámci programového rámce OP Zaměstnanost a v souvislosti
s touto skutečností byly zároveň aktualizovány indikátory výsledku. Výchozí i cílový stav má
nově hodnotu 0.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 36 k opatření programového rámce CLLD 2.1 Sociální služby a sociální
začleňování mohou být ze strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
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Tabulka č. 37: Opatření CLLD 2.2 Zaměstnanost
Číslo a název opatření CLLD:
2.2 Zaměstnanost
Specifický cíl strategie:
3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb
a zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní
uplatnění v regionu
Opatření strategie:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
3.2.2 Profesní vzdělávání
Aktivity strategie:
C21 Vznik nových nebo zachování dosavadních prac. míst rozvojem
vnitřního potenciálu regionu v oblasti místní ekonomiky, cestovního
ruchu a zachování kulturního a přírodního bohatství
C22 Podpora částečných prac. úvazků a flexibilních forem prac. zapojení
osob všeho věku a kvalifikace (zkrácené úvazky, sdílená prac. místa,
podporované stáže aj.)
C23 Podpora mimosezónní zaměstnanosti v horské oblasti a celoročního
zaměstnávání osob (především žen) s nižší kvalifikací
C31 Realizace rekvalifikací
C32 Tvorba podmínek odborných škol pro realizaci vzdělávání dospělých
ve vazbě na vybrané profesní kvalifikace
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1 Opatření stejně jako SC 2.3.1 přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti,
OPZ:
lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace
osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově a ke zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení
problémů lokální zaměstnanosti.
B)Popis cíle opatření:
Cílem opatření je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zvýšit odbornou
úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a
prostřednictvím podpory mezisektorové spolupráce pomoci cílovým
skupinám osob při uplatnění na regionálním trhu práce. Snahou je propojit
aktivity soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem
zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či
umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.
C)Popis provázanosti
Provázanost navrhovaných opatření
navrhovaných opatření vč.
Opatření 2.2 Zaměstnanost má úzkou vazbu zejména na opatření
provázanosti na ostatní programy
programového rámce 2.3 Sociální podnikání, neboť obě tato opatření jsou
ESI fondů:
v principu zaměřena na podporu zaměstnanosti osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohroženým. Důležitá je vazba i na
opatření programového rámce 2.4 Prorodinná opatření, neboť v tomto
opatření jsou mj. podporovány částečné pracovní úvazky či flexibilní
formy práce, které jsou využívány zejména rodiči s dětmi, zatímco
v opatření 2.4 jsou podporovány aktivity zaměřené zejména na sladění
pracovního a rodinného života.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 3.2.1
Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst a 3.2.2 Profesní
vzdělávání, ze kterých vychází.
Provázanost existuje i na programový rámec PRV, konkrétně na fiche 3.1
Vzdělávání a informace, 3.2 Konkurenceschopnost zemědělských
podniků, 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských
produktů, 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností a 3.6 Lesnické
technologie a produkty, které podporují podnikání zemědělských a
nezemědělských subjektů vč. podnikání v lesích.
Provázanost na programy ESI fondů
Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 2 OP PIK „Rozvoj
podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, které
jsou zaměřeny mj. na rozvoj podnikových školicích středisek a na
zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání zaměstnanců v podnicích.
Konkrétně se jedná o následující investiční prioritu 3c Podpora vytváření
a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb a specifický
cíl 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v
podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání.
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S ohledem na administrativní zjednodušení pro příjemce bude v OP PIK v
projektech zaměřených na rozvoj školicích středisek umožněno
doplňkové křížové financování pro podporu aktivit, které svým
zaměřením spadají již do ESF, avšak bezprostředně souvisejí s rozvojem
školicího střediska z prostředků ERDF. Tím bude příjemcům umožněno
zahrnout aktivity ERDF i ESF související s rozvojem školicího střediska
do jednoho projektu.
Dále na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 3 OP VVV „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání“, které jsou mj. zaměřené na zlepšení podmínek pro
vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro
jejich uplatnitelnost. Konkrétně se jedná o investiční prioritu 3.1
Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a
podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje,
k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a
neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu
vzdělávání a odborné přípravy a specifický cíl 5 Zvýšení kvality vzdělávání
a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:

E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:
F)Popis možných zaměření
projektů:

G)Podporované cílové skupiny:

Opatření má zároveň vazbu na Program rozvoje venkova, konkrétně na
prioritu 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech a zároveň navazuje i na
aktivity v rámci priority 1 Podpora přenosu znalostí a inovací v
zemědělství, lesním hospodářství a ve venkovských oblastech, které jsou
zaměřeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností pracovníků v
zemědělském, potravinářském a lesnickém odvětví. Konkrétně se jedná
prioritní oblast 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odbornou
přípravu v odvětvích zemědělství a lesnictví.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
V rámci tohoto opatření zbývá nevyčerpaná částka ve výši 2 155 Kč
z celkové alokace na opatření 2.2, proto dochází k přesunu finančních
prostředků do opatření 2.4 Prorodinná opatření, kde se nachází dostatečná
absorpční kapacita.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena v září
2016, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023.
V rámci opatření budou podporovány projekty orientované na tvorbu a
udržení pracovních míst. Projekty budou zaměřené např. na zvyšování
uplatnitelnosti cílových skupin ve společnosti a na trhu práce, na
zprostředkování zaměstnání, na podporu vytváření nových pracovních
míst a umístění na uvolněná pracovní místa, na podporu flexibilních
forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání, na podporu spolupráce
lokálních partnerů na trhu práce či na podporu zahájení podnikatelské
činnosti.
Dále bude v souladu s cílem opatření podporováno zvýšení odborné
úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a zajištění souladu
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. To bude
zajištěno prostřednictvím rekvalifikací a dalšího profesního vzdělávání,
přičemž projekty budou mj. zaměřené na podporu při získání nové
kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní
kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování, jež povede ke zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.
• Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání),
• zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
zájemců o zaměstnání),
• neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani
zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně
výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako
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uchazeč o zaměstnání),
osoby se zdravotním postižením,
osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě
z níže uvedených charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v
evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku
nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby z
národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního
prostředí),
• osoby jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby
vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby před propuštěním z
VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé,
• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené (tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou
výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v
řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce),
• osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené.
Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
•
•

H)Typy příjemců podpory:

•

I)Absorpční kapacita MAS:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách,
• nestátní neziskové organizace,
• obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
• organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
• dobrovolné svazky obcí,
• MAS,
• vzdělávací a poradenské instituce,
• školy a školská zařízení,
• obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost,
evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní
společnost),
• OSVČ.
Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO. U některých typů příjemců (např. obce, organizace
zřizované obcemi, DSO) MAS v současné době nepředpokládá zájem o
toto opatření a proto některé typy příjemců nejsou uvedeny ve finančním
plánu.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
• obchodní korporace 3x,
• OSVČ 2x,
• vzdělávací a poradenské instituce 2x.
Udržitelný rozvoj
Opatření je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic, a proto
nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu.
Nepřímý pozitivní dopad podporovaných projektů lze předpokládat v
případě podpory nově vytvářených pracovních příležitostí v odvětvích,
která nezatěžují životní prostředí. Potenciální nepřímé pozitivní dopady
lze spatřovat v oblasti podpory odborného vzdělávání pracovníků v
sektorech šetrných k životnímu prostředí, ale i v případě podpory
odborného vzdělávání sice v sektorech zatěžujících svojí činností životní
prostředí, pokud však podporované vzdělávání přispěje k využití nových
postupů a technologií, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, než ty
dosud využívané. Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
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Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření se zaměřuje mj. na zvýšení
participace mladých a starších osob, rodičů s dětmi, osob s nízkou
kvalifikací a osob se zdravotním postižením na trhu práce či na zvýšení
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených na trhu práce. Opatření má na toto horizontální téma
pozitivní vliv.

K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Identifikace rizika
Podhodnocení alokace na
toto opatření ve výzvě

Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován
a podporován. Opatření se mj. zaměřuje na podporu flexibilních forem
zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen,
mladších lidí a starších osob na trhu práce. Nesmí být podpořen žádný
projekt, u kterého by byl identifikován negativní dopad na rovné
příležitosti žen a mužů, a proto i v rámci profesního vzdělávání či
spolupráce uvnitř regionu bude tento princip respektován. Opatření má na
toto horizontální téma pozitivní vliv.
Preferovány budou projekty, které:
• přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
• zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
• jsou efektivní a hospodárné,
• přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Typ rizika
finanční

Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
8
Vhodné rozvržení
alokované částky

Špatná koordinace subjektů,
které se mohou podílet na
realizaci projektu v tomto
opatření

organizační

9

Opatření nebude směřovat
k dostatečnému vytvoření
pracovních míst

organizační

12

Systém rekvalifikací je
v současnosti špatně
organizovaný a
rekvalifikační kurzy ve
výsledku nevedou k lepší
možnosti uplatnění na trhu
práce
Potřeby žadatelů nebudou
v SCLLD dostatečně
specifikovány

organizační

9

organizační

6

Současná situace nízké
nezaměstnanosti omezuje
možnost zapojit potřebné
množství účastníků

věcné

6

Oslovit případné
vhodné subjekty v
regionu a vytvořit
funkční komunikační
partnerství
V projektu musí být
jasně specifikováno,
zda je jeho cílem
vytvoření pracovních
míst
Napomoci k lepší
organizaci
rekvalifikačních
kurzů, zlepšit standard
a potenciální uplatnění
absolventů
Komunikace
s potenciálními
žadateli z regionu,
zahrnutí všech
plánovaných aktivit
do tvorby SCLLD
Vyhledávat osoby,
které jsou dlouhodobě
nezaměstnané či jinak
znevýhodněné a
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Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Organizátoři
rekvalifikačních
kurzů

Potenciální žadatelé

Nezaměstnaní

motivovat je
k zapojení do
pracovního procesu
Opatření nebude přispívat
věcné
8
Řešit aktivním
Potenciální žadatelé
dostatečnou měrou
přístupem
k podpoře zaměstnanosti na
nezaměstnanost nejen
venkově
ve městech, ale i na
venkově, podpora
drobnějších firem a
podnikatelů
Firmy jako potenciální
věcné
12
Podporovat
Potenciální
zaměstnavatelé nejsou
potenciální
zaměstnavatelé
ochotny se podílet na
zaměstnavatele, aby
realizaci rekvalifikačních
byli více ochotni
kurzů v dostatečné míře
realizovat
rekvalifikační kurzy
Podpořené kurzy nebudou
věcné
8
Zajistit dostatek
Organizátoři
kapacitně naplněny
uchazečů o konkrétní
rekvalifikačních
rekvalifikaci
kurzů
Bude alokována nízká
věcné
12
Důkladné mapování
Místní akční skupina
částka oproti požadavkům
absorpční kapacity,
POHODA venkova,
žadatelů
správné rozvržení
z.s.
alokace
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
2
Zdůvodnění Vzhledem k tomu, že v rámci Výzvy MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-II č.
hodnoty:
618/03_16_047/CLLD_15_01_071 byly na MAS předloženy 2 žádosti o podporu (žadatel
HANAKO CZ s.r.o. a žadatel Dodavatel úspor s.r.o.), přičemž každá žádost obsahuje kód
indikátoru 60000 s cílovou hodnotou 1, byla aktualizována stanovená cílová hodnota tohoto
indikátoru na hodnotu 2. Obě žádosti o podporu byly MAS vybrány, předpokládá se naplnění
cílového stavu a alokace v rámci tohoto opatření by měla být téměř celá zazávazkována a následně
vyčerpána.
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
62700
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
0
2
Zdůvodnění Vzhledem k tomu, že MAS s ohledem na 2 výše uvedené předložené žádosti o podporu očekává
hodnoty:
celkový počet účastníků ve výši 2 osob, kteří získají zaměstnání v průběhu projektu, MAS
očekává, že oba tyto účastníci budou následně zaměstnáni po ukončení své účasti a stanovila proto
novou cílovou hodnotu tohoto indikátoru.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 37 k opatření programového rámce CLLD 2.2 Zaměstnanost mohou být ze
strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
Tabulka č. 38: Opatření CLLD 2.3 Sociální podnikání
Číslo a název opatření CLLD:
2.3 Sociální podnikání
Specifický cíl strategie:
3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení výroby a služeb
a zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní
uplatnění v regionu
Opatření strategie:
3.2.1 Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst
Aktivita strategie:
C25 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků a uplatnění
sociálních inovací
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1 Toto opatření, obdobně jako specifický cíl 2.3.1 OP Zaměstnanost,
OPZ:
přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití
ekonomického potenciálu venkova a ke zlepšení situace osob
vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.
B)Popis cíle opatření:
Cílem opatření je podpora sociálního podnikání prostřednictvím aktivit,
které by měly zlepšit informovanost a povědomí o principech sociálního
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C)Popis provázanosti
navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní programy
ESI fondů:

podnikání a jeho přínosech, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro
rozvoj sociální ekonomiky, přispět ke zvýšení kvality (udržitelnosti a
sociálního dopadu) sociálních podniků a podpůrných institucí
(vzdělávacích, poradenských a finančních) a celkově tak podpořit
udržitelný rozvoj infrastruktury pro tyto podniky. Výsledkem by mělo být
rozšíření resp. zvýšení počtu a rozvoj sociálních podniků (integračních a
environmentálních) a jejich podpůrných institucí a zvýšení jejich kvality
(sociálního dopadu a udržitelnosti). V rámci sociálních podniků budou
podporovány aktivity směřující k posílení postavení osob sociálně
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Cílem
těchto aktivit je sociální integrace cílové skupiny (či zamezení jejího
vyloučení ze společnosti) a usnadnění vstupu a udržení cílové skupiny na
volném trhu práce.
Provázanost navrhovaných opatření
Opatření 2.3 Sociální podnikání je zaměřeno na podporu zaměstnanosti
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, k čemuž
přispívá i opatření programového rámce 2.2 Zaměstnanost. Mimo to je
zde patrná vazba na opatření programového rámce 1.3 Podpora
infrastruktury pro sociální podnikání z programového rámce IROP.
Předpokládá se, že tyto opatření z OP Zaměstnanost a IROP na sebe
budou navazovat.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 3.2.1
Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst, ze kterého
vychází.
Prostřednictvím vazby na fichi 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských
činností je zajištěna provázanost na programový rámec PRV, neboť
v rámci sociálního podnikání může být podpořen i rozvoj
nezemědělského podnikání.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:

E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:

Provázanost na programy ESI fondů
V oblasti podpory sociálních podniků budou intervence IROP směrovány
zejména na aktivity rozšiřování a inovace zázemí sociálních podniků, na
investiční aktivity podporující orientaci sociálních podniků na lokální
potřeby a zdroje. V rámci koordinace intervencí v dané oblasti mezi OPZ
a IROP bude zabezpečeno, aby nedocházelo k překryvům a duplicitám. V
projektech financovaných v OPZ z ESF bude umožněna podpora rovněž
nezbytného zařízení a vybavení pro fungování sociálního podniku včetně
možnosti využití křížového financování tak, aby příjemci mohli zahrnout
celé potřebné spektrum aktivit do jednoho projektu. Naproti tomu v IROP
budou podporovány zejména projekty zaměřené dominantně na investiční
aktivity, které svým rozsahem přesahují možnosti financování z ESF.
Konkrétně se jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci
komunitně vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl 4.1
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
V
rámci
tohoto
opatření
byla
vypsána
1
výzva
č.
223/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva MAS POHODASociální podnikání-I, na MAS byly předloženy 2 žádosti o podporu
(žadatel KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o. a žadatel Na dobré cestě s.r.o.),
které byly současně vybrány k podpoře. Zazávazkováno bylo více než 3
mil. Kč z celkové alokované částky 3,6 mil. Kč na dané opatření. Po
aktuálním průzkumu absorpční kapacity by zřejmě o zbývající část
finančních prostředků již nebyl zájem, proto se částka ve výši cca 0,5 mil.
Kč přesouvá z opatření 2.3 Sociální podnikání do opatření 2.4 Prorodinná
opatření.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena
v březnu 2017, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023. MAS
plánuje, že výzvy na toto opatření budou navazovat na výzvy, které
budou vyhlášeny na opatření 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální
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F)Popis možných zaměření
projektů:

G)Podporované cílové skupiny:

H)Typy příjemců podpory:

podnikání, které bude financováno z prostředků IROP.
Podporován bude vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační
sociální podnik, environmentální sociální podnik. Jedná se např. o
vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, vzdělávání
zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců
sociálního podniku, marketing sociálního podniku, provozování
sociálního podnikání.
Podporované cílové skupiny pro integrační sociální podnik:
• osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením,
• osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání
evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok),
• osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž
doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné
délky 12 měsíců),
• osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti),
• osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu
odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu),
• osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění
zařízení).
Podporované cílové skupiny pro environmentální sociální podnik:
• cílové skupiny budou upřesněny ve výzvě MAS.
Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
•

I)Absorpční kapacita MAS:

J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová
společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská
družstevní společnost),
• OSVČ.
Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
• obchodní korporace 2x,
• OSVČ 3x,
Udržitelný rozvoj
Opatření je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic, a proto
nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu.
Nepřímý pozitivní dopad podporovaných projektů lze předpokládat
v rámci zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
v rámci sociálních podniků (tzv. environmentální prospěch). Opatření má
na toto horizontální téma neutrální vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření se zaměřuje na podporu
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, které podporuje
zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených na trhu práce. Opatření má na toto horizontální
téma pozitivní vliv.
Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl
respektován a podporován. Nesmí být podpořen žádný projekt, u kterého
by byl identifikován negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů.
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K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:

Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Preferovány budou projekty, které:
• přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
• zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
• jsou efektivní a hospodárné,
• přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Identifikace rizika
Alokovaná částka nebude
dostatečná pro vytvoření
sociálního podniku

Typ rizika
finanční

Analýza rizik
Míra závažnosti
12

Nezajištění podmínek pro
udržitelnost projektů

organizační

9

Nezájem potenciálních
žadatelů o vytvoření
sociálního podniku

organizační

4

Nedostatek možných
žadatelů v regionu
Absence definice sociálního
podniku dle zákona

organizační

6

právní

16

věcné

9

věcné

6

Vzhledem k nízké
nezaměstnanosti je
k dispozici málo osob
vhodných k zaměstnání
v sociálním podniku
Potenciálně vhodné osoby
nemají zájem pracovat
v sociálním podniku

Způsob eliminace
Alokovat takovou
částku, která vzešla
z mapování absorpční
kapacity
Dbát na důkladnou
kontrolu podpořených
projektů jak před
realizací, tak
v průběhu realizace
Podpora potenciálních
žadatelů ze strany
MAS formou školení
a předávání informací
Aktivně vyhledávat
potenciální žadatele
Dokončení a schválení
zákona o sociálním
podnikání
Podporovat
zaměstnávání osob
z cílových skupin

Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Žadatelé

Potenciální žadatelé

Žadatelé
Zákonodárci
Nezaměstnaní

Podporovat
Nezaměstnaní
začleňování osob ze
znevýhodněných
skupin, následně
motivovat tyto osoby
k zaměstnávání
Špatná informovanost
věcné
12
Pořádat informační
Místní akční skupina
relevantních aktérů
setkání, napomáhat
POHODA venkova,
v problematice sociálního
k osvětové činnosti
z.s.
podnikání
v regionu
Indikátory výstupu
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
10213
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (organizace)
0
2
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. V současné době není na území podle dostupných
zdrojů provozován žádný sociální podnik. MAS očekává, že vzhledem k situaci v území dojde ke
vzniku alespoň 2 nových sociálních podniků.
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
6
Zdůvodnění Vzhledem k nově stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na předpokládanou povahu
předkládaných projektů a na místní podmínky byl proveden kvalifikovaný odhad na 1 účastníka,
který je cca 500 tis. Kč.
Indikátory výsledku
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Číslo

Název

Výchozí
stav
0

Cílový
stav
2

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (osoby)
Zdůvodnění Vzhledem k tomu, že v rámci výzvy č. 223/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva MAS
hodnoty:
POHODA-Sociální podnikání-I byla na MAS předložena žádost o podporu žadatele
KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o., přičemž tato žádost obsahuje kód indikátoru 62800 s cílovou
hodnotou 2, byla aktualizována stanovená cílová hodnota tohoto indikátoru na hodnotu 2 a MAS
očekává jeho naplnění.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 38 k opatření programového rámce CLLD 2.3 Sociální podnikání mohou být
ze strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
62800

Tabulka č. 39: Opatření CLLD 2.4 Prorodinná opatření
Číslo a název opatření CLLD:
2.4 Prorodinná opatření
Specifický cíl strategie:
2.3 Zajistit základní a návazné zdravotní a sociální služby v obcích a
regionu (vč. služeb péče o děti a o seniory)
Opatření strategie:
2.3.1 Zdravotní a sociální služby
Aktivita strategie:
B54 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč.
začlenění dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce seniorů)
A)Popis vazby opatření na SC 2.3.1
OPZ:

B)Popis cíle opatření:

C)Popis provázanosti
navrhovaných opatření vč.
provázanosti na ostatní programy
ESI fondů:

Toto opatření v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OP Zaměstnanost
přispěje ke snížení lokální nezaměstnanosti, ke zlepšení spolupráce všech
místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti a ke zlepšení
situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově.
Cílem opatření je zvýšit dostupnost služeb péče o děti v návaznosti na
slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení
zaměstnanosti pečujících osob. Cíl opatření bude mj. naplněn
prostřednictvím zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení
a služeb péče o děti.
Provázanost navrhovaných opatření
Toto opatření má návaznost na opatření programového rámce 2.2
Zaměstnanost, neboť se obě tyto opatření mj. zaměřují na podporu
zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života. Opatření má
částečně vazbu i na opatření programového rámce 1.4 Infrastruktura pro
oblast vzdělávání financované z programového rámce IROP.
Toto opatření programového rámce má vazbu na opatření strategie 2.3.1
Zdravotní a sociální služby, ze kterého vychází.
Provázanost existuje i na programový rámec PRV, konkrétně na fiche 3.2
Konkurenceschopnost zemědělských podniků, 3.3 Konkurenceschopnost
v oblasti zpracování zemědělských produktů, 3.4 Založení a rozvoj
nezemědělských činností a 3.6 Lesnické technologie a produkty, které
podporují podnikání zemědělských a nezemědělských subjektů vč.
podnikání v lesích. Aby bylo možné sladit pracovní a rodinný život, je
nutné zajistit dostupné a kvalitní služby péče o děti
Provázanost na programy ESI fondů
Na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 3 OP VVV „Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání“, kdy v oblasti předškolního vzdělávání a předškolní péče
bude MŠMT prostřednictvím intervencí OP VVV podporovat rozvoj
zejména zařízení pro předškolní vzdělávání a MPSV bude v dané IP
podporovat péči o děti s cílem zvyšování zaměstnanosti žen. Konkrétně se
jedná o investiční prioritu 3.1 Omezování a prevence předčasného
ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním
programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu
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vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které
umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy a
specifický cíl 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ.

D)Priorizace navrhovaných
opatření:

E)Časový harmonogram realizace
opatření ve vazbě na finanční plán:
F)Popis možných zaměření
projektů:

G)Podporované cílové skupiny:

H)Typy příjemců podpory:

Taktéž na toto opatření navazují aktivity v prioritní ose 4 IROP
„Komunitně vedený místní rozvoj“, které jsou zaměřené mj. na rozšíření
kapacit a infrastrukturu pro předškolní vzdělávání – na podporu zařízení
péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol. Konkrétně se
jedná o investiční prioritu 9d Provádění investic v rámci komunitně
vedených strategií místního rozvoje a specifický cíl 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
Jedná se o typ A – opatření financované z alokované částky.
Jak již bylo uvedeno výše v bodě D), u opatření 2.1 Sociální služby a
sociální začleňování a opatření 2.3 Sociální podnikání došlo k přesunu
finančních prostředků z těchto dvou opatření právě do opatření 2.4
Prorodinná opatření a to z důvodu dostatečné absorpční kapacity.
MAS předpokládá, že první výzva na toto opatření bude vyhlášena v září
2016, očekávaný konec realizace opatření je 30.6. 2023.
V tomto opatření budou podporovány projekty, které povedou ke zvýšení
dostupnosti služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního,
soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.
Podporována budou např. zařízení, která doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.
• Osoby pečující o malé děti,
• rodiče samoživitelé,
• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené,
• osoby pečující o jiné závislé osoby.
Výčet podporovaných cílových skupin bude ve výzvě MAS upraven dle
aktuálního znění výzvy ŘO.
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I)Absorpční kapacita MAS:

poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách,
nestátní neziskové organizace,
obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
dobrovolné svazky obcí,
MAS,
vzdělávací a poradenské instituce,
školy a školská zařízení,
obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost,
evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní
společnost),
OSVČ.

Výčet typů příjemců podpory bude ve výzvě MAS upraven dle aktuálního
znění výzvy ŘO. U některých typů příjemců (např. obchodní korporace,
OSVČ) MAS v současné době nepředpokládá zájem o toto opatření a
proto některé typy příjemců nejsou uvedeny ve finančním plánu.
V rámci mapování absorpční kapacity při tvorbě SCLLD byli
identifikováni následující potenciální žadatelé:
•
•

MAS 1x,
školy a školská zařízení 2x,
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J)Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ:

K)Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Minimální hranice celkových
způsobilých výdajů:
Maximální hranice celkových
způsobilých výdajů:

• obce 2x.
Udržitelný rozvoj
Opatření je primárně zaměřeno na podporu nehmotných investic, a proto
nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu.
Opatření má na toto horizontální téma neutrální vliv.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Zákaz diskriminace v souladu s českým i evropským právem a podpora
rovných příležitostí budou respektovány a podporovány ve všech
opatřeních financovaných z OPZ. Opatření se zaměřuje na podporu žen
ohrožených na trhu práce a rodičů s malými dětmi. Opatření má na toto
horizontální téma pozitivní vliv.
Rovnost žen a mužů
V rámci OPZ je žádoucí, aby princip rovnosti žen a mužů byl respektován
a podporován. Nesmí být podpořen žádný projekt, u kterého by byl
identifikován negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, přičemž
toto opatření je primárně zaměřeno na snížení rozdílů v postavení žen a
mužů na trhu práce. Opatření má na toto horizontální téma pozitivní vliv.
Preferovány budou projekty, které:
• přispívají k naplňování stanovených cílů a indikátorů,
• zohledňují potenciální rizika a specifické potřeby cílových
skupin,
• jsou efektivní a hospodárné,
• přispívají k naplňování horizontálních témat.
bude upřesněno ŘO a výzvou
bude upřesněno ŘO a výzvou

Identifikace rizika
Vytvoření neadekvátně
nízké alokace pro toto
opatření

Typ rizika
finanční

Vytvoření neadekvátně
vysoké alokace na toto
opatření

finanční

Nízký počet možných
žadatelů v území

organizační

I přes poměrně vysokou
absorpční kapacitu nebude
realizováno dostatečné
množství opatření, která by
reflektovala alokovanou
částku
Opatření nepřispěje ke
snížení lokální
nezaměstnanosti na venkově

věcné

věcné

Analýza rizik
Míra závažnosti
Způsob eliminace
9
Důkladné zmapování
absorpční kapacity a
správné rozvržení
alokované částky
9
Důkladné zmapování
absorpční kapacity a
správné rozvržení
alokované částky
6
Vyhledávat
potenciální žadatele
v regionu, kteří by
mohli mít zájem o
aktivity v rámci
prorodinných opatření
12
Důkladně provést
finanční analýzu a
vhodně alokovat
částky na toto opatření
Opatření je primárně
zaměřeno na snížení
nezaměstnanosti osob
pečujících o děti či
jiné závislé osoby,
podporovat dostatečně
využívání možnosti,
které toto opatření
nabízí
Indikátory výstupu
6
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Vlastník rizika
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.
Potenciální žadatelé

Místní akční skupina
POHODA venkova,
z.s.

Cílové skupiny osob

Číslo

Název

Výchozí
Cílový
stav
stav
60000
Celkový počet účastníků (osoby)
0
300
Zdůvodnění Vzhledem k tomu, že v rámci výzev č. 009/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva
hodnoty:
Prorodinná opatření I (žadatelé Mateřská škola Nový Hrádek, Bavíme se sportem z.s. a Základní
škola a Montessori mateřská škola) a č. 224/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva MAS
POHODA-Prorodinná opatření-II (žadatelé OBEC OHNIŠOV a Mateřské centrum Na zámečku,
o.p.s.) byly na MAS předloženy a poté vybrány žádosti o podporu, jež obsahují kód indikátoru
60000, byla aktualizována stanovená cílová hodnota tohoto indikátoru na hodnotu 300 a MAS
očekává její naplnění.
50001
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
0
150
zařízení
Zdůvodnění Vzhledem k tomu, že v rámci výzev č. 009/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva
hodnoty:
Prorodinná opatření I (žadatelé Mateřská škola Nový Hrádek, Bavíme se sportem z.s. a Základní
škola a Montessori mateřská škola) a č. 224/03_16_047/CLLD_15_01_071 s názvem Výzva MAS
POHODA-Prorodinná opatření-II (žadatelé OBEC OHNIŠOV a Mateřské centrum Na zámečku,
o.p.s.) byly na MAS předloženy a poté vybrány žádosti o podporu, jež obsahují kód indikátoru
50001, byla aktualizována stanovená cílová hodnota tohoto indikátoru na hodnotu 150 a MAS
očekává její naplnění.
Indikátory výsledku
Číslo
Název
Výchozí
Cílový
stav
stav
50110
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního
0
20
věku
Zdůvodnění Vzhledem ke stanovené alokaci na toto opatření, absorpční kapacitě a definici indikátoru byla
hodnoty:
stanovena cílová hodnota tohoto indikátoru. S ohledem na aktuální povahu předložených a
vybraných projektů a na místní podmínky MAS očekává, že alespoň 20 osobám (rodičům dětí
předškolního věku) bude díky podpoře zařízení péče děti umožněno jít do práce.
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: údaje uváděné v tabulce č. 39 k opatření programového rámce CLLD 2.4 Prorodinná opatření mohou být
ze strany ŘO upřesněny, konečná podoba bude uvedena ve výzvě MAS
3.7.2.2 Klíčový projekt MAS

Klíčový projekt MAS nebude realizován.
3.7.2.3 Principy pro určení preferenčních kritérií MAS pro výběr projektů v programovém rámci OP
Zaměstnanost

Účelem preferenčních kritérií je vybrat k financování kvalitní projekty, které splňují stanovené cíle a jejichž
výsledky povedou k naplňování SCLLD a socioekonomickým přínosům v rámci regionu. Konkrétní preferenční
kritéria pro výběr projektů budou uváděna až ve výzvě MAS, kterou schvaluje ŘO. Tato část obsahuje
principy, které definují, jak budou zaměřena preferenční kritéria ve výzvě MAS.
U každého preferenčního kritéria by měla být uvedena jeho charakteristika a počet bodů, kterých je možné
dosáhnout v případě splnění daného kritéria. Zároveň musí být jasně uvedeno, na základě jakých dokumentů
bude bodování provedeno. Preferenční kritéria musí být srozumitelná a musí zajistit jednoznačnou
interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho (zdroj
informací). Nesmí přitom docházet k překryvům jednotlivých kritérií.
Otázkou je využití tzv. subjektivních kritérií, která mohou na jedné straně působit sporně, ale na druhé straně
mohou přispět k výběru přínosnějšího projektu pro dané území. Svůj přínos může například přinést preferenční
kritérium „společenský přínos projektu“, kdy hodnotitelé berou v potaz socioekonomický přínos projektu pro
region (kolik osob bude projekt využívat, zda již podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
výstupů projektu, jak bude dále s podpořenou investicí nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy dlouhodobě udrženy). Z toho
vyplývá, že určité subjektivní kritérium by v hodnocení mohlo mít svoji váhu, ale na druhé straně je třeba
stanovit, jakými otázkami bude kritérium hodnoceno, a toto hodnocení je nutné slovně popsat tak, aby byla
vyloučena netransparentnost rozhodnutí hodnotitele k výběru projektu.
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Počet preferenčních kritérií je vhodné z důvodu možného zvyšování náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů limitovat. Široké spektrum preferenčních kritérií by mohlo přinést zmatky a nejednotnost při bodovém
hodnocení projektů, čímž by mohla být narušena transparentnost tohoto náročného procesu.
Na základě předchozích zkušeností a s ohledem na uváděné příklady dobré praxe je možné zdůraznit několik
základních principů, které by měly být při tvorbě preferenčních kritérií obecně dodrženy. Jedná se o níže
uvedené principy:
•
•

•
•
•
•

Důsledně projednat podobu preferenčních kritérií a do těchto jednání zapojit vícero subjektů.
Preferenční kritéria pro výběr projektů vymezuje Programový výbor a jejich konečnou podobu
schvaluje Valná hromada.
Každé preferenční kritérium musí být jednoznačně vymezeno – musí být srozumitelné a zajišťovat
jednoznačnou interpretaci obsahu, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho
(zdroj informací). Žadatelům je třeba zveřejnit podklady pro hodnocení tak, aby byla zajištěna jeho
jednoznačná interpretace a transparentnost při vyhodnocování.
Limitovat počet preferenčních kritérií z důvodu zvýšení náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů. S největší opatrností volit subjektivní kritéria, přičemž slovně zdůvodněno by mělo být
každé z nich.
Preferenční kritéria musí mít vazbu na stanovené indikátory a cíle uvedené v SCLLD a na principy
metody Leader.
Zvolit taková preferenční kritéria, která generují maximum socioekonomických přínosů a zároveň
splňují kritéria hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, potřebnosti, proveditelnosti a návaznosti na
vyšší strategické a koncepční dokumenty.
Je nutné usilovat o minimalizaci míry obecnosti kritéria (např. prostřednictvím nastavením škál nebo
vymezením postupu hodnocení) a zabránit duplicitám a překrývání kritérií, což znamená, že tentýž
aspekt projektu by neměl být hodnocen dvakrát či vícekrát. Překrývání nastává tehdy, jestliže určité
kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium.

S ohledem na výše uvedené je možné uvést, jak budou preferenční kritéria v rámci SCLLD zaměřena. Tato
kritéria by v sobě měla odrážet především provázanost na stanovené indikátory a naplňování stanovených
cílů a zároveň by měla respektovat principy metody Leader.
3.7.2.4 Grafické znázornění struktury programového rámce OP Zaměstnanost vč. schematického
znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec OP Zaměstnanost

Následující obrázek č. 8 uvádí grafické znázornění struktury programového rámce OP Zaměstnanost včetně
schematického znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec uvedená ve strategii komunitně vedeného
místního rozvoje.
Obrázek č. 8: Programový rámec OP Zaměstnanost vč. vazeb na opatření mimo programový rámec

Zdroj: vlastní zpracování
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Z obrázku je patrná vazba mezi opatřeními CLLD, která jsou obsažená v programovém rámci OP Zaměstnanost.
Opatření CLLD 2.1 Sociální služby a sociální začleňování má vazbu na opatření CLLD 2.2 Zaměstnanost i na
opatření CLLD 2.3 Sociální podnikání, neboť pouze v případě zajištění kvalitních a dostupných sociálních
služeb v území bude možné zajistit podporu pracovních míst a zaměstnanosti v regionu s důrazem na osoby
sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Opatření CLLD 2.2 Zaměstnanost má dále úzkou vazbu
na opatření CLLD 2.3 Sociální podnikání, neboť obě opatření zaměřují podporu na oblast zaměstnanosti.
Důležitá je i vazba na opatření CLLD 2.4 Prorodinná opatření, neboť obě tato opatření směřují ke slaďování
pracovního a rodinného života v území.
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Tabulka č. 5: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za celé období předpokládané realizace

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za celé období předpokládané realizace (2016 - 2023)
Specifický
cíl
SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR,
SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec, jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

6 517,876

5 540,195

923,531

54,150

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

2 697,843

2 293,167

0

0

404,676

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

3 076,340

2 614,888

0

0

461,452

0
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Tabulka č. 6: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2016

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2016
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Program

Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Příspěvek
Unie
(a)

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

Národní
veřejné zdroje
(kraj, obec,
jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

Tabulka č. 7: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2017

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2017
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné zdroje
(kraj, obec,
jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje (d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

277,701

236,046

41,655

0

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0
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Tabulka č. 8: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2018

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2018
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

253,260

215,271

37,989

0

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

Tabulka č. 9: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2019

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2019
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

1 681,798

1 429,528

233,317

18,953

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

590,937

502,297

0

0

88,640

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

332,990

283,041

0

0

49,949

0
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Tabulka č. 10: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2020

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2020
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

2 283,948

1 941,356

323,640

18,952

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

1 178,848

1 002,021

0

0

176,827

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

1 205,180

1 024,403

0

0

180,777

0

Tabulka č. 11: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2021

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2021
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

1 173,035

997,080

159,710

0

16,245

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

634,859

539,630

0

0

95,229

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

1 538,170

1 307,444

0

0

230,726

0
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Tabulka č. 12: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2022

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2022
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.2

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

848,134

720,914

127,220

0

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

293,199

249,219

0

0

43,980

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

Tabulka č. 13: e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD za rok 2023

Finanční plán pro specifické cíle SCLLD za rok 2023
Specifický
cíl SCLLD

2.3
3.

Opatření
SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)

IDENTIFIKACE programu
Prioritní
osa OP/
Priorita
Unie

Investiční
priorita
OP/
Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje
příjemce

Z toho Podpora
Příspěvek
Unie
(a)

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)
(b)

Národní
veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)

2.1

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.4

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.2

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0

2.3

-

OPZ

PO 2

IP 3

2.3

0

0

0

0

0

0
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Tabulka č. 14: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za celé období předpokládané realizace

Finanční plán pro programové rámce za celé období předpokládané realizace (2016 - 2023)
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

12 292,059

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)

10 448,250

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

923,531

37,905

Národní
soukromé
zdroje
(d)
822,373

0

Tabulka č. 15: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2016

Finanční plán pro programové rámce za rok 2016
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

0

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)

0

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

0

Národní
soukromé
zdroje
(d)

0

0

0

Tabulka č. 16: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2017

Finanční plán pro programové rámce za rok 2017
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

277,701

236,046
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Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)
41,655

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)
0

Národní
soukromé
zdroje
(d)
0

0

Tabulka č. 17: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2018

Finanční plán pro programové rámce za rok 2018
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

253,260

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)

215,271

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

37,989

Národní
soukromé
zdroje
(d)

0

0

0

Tabulka č. 18: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2019

Finanční plán pro programové rámce za rok 2019
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

2 605,725

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)

2 214,866

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

233,317

18,953

Národní
soukromé
zdroje
(d)
138,589

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

0

Tabulka č. 19: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2020

Finanční plán pro programové rámce za rok 2020
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

4 667,976

3 967,780
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Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)
323,640

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)
18,952

Národní
soukromé
zdroje
(d)
357,604

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

0

Tabulka č. 20: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2021

Finanční plán pro programové rámce za rok 2021
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

3 346,064

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)

2 844,154

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

159,710

Národní
soukromé
zdroje
(d)
0

342,200

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

0

Tabulka č. 21: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2022

Finanční plán pro programové rámce za rok 2022
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

1 141,333

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)

970,133

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

127,220

Národní
soukromé
zdroje
(d)
0

43,980

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

0

Tabulka č. 22: f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/operace EZFRV (PRV) za rok 2023

Finanční plán pro programové rámce za rok 2023
Programový
rámec

PR ZAM

Prioritní osa
OP/ Priorita
Unie

PO 2

Investiční
priorita OP/
Prioritní
oblast

IP 3

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

2.3

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
způsobilé výdaje
(CZV)

Z toho Vlastní zdroje příjemci

Z toho Podpora
Příspěvek Unie
(a)

0

0
29

Národní
veřejné zdroje
(SR, SF)
(b)
0

Národní veřejné
zdroje (kraj, obec,
jiné)
(c)

Národní
soukromé
zdroje
(d)
0

0

Nezpůsobilé
výdaje
(tis. Kč)

0

Indikátory pro programové rámce
Plán plnění indikátorů je zpracován souhrnně za celé období a je uveden v tabulce č. 24. Nastavení indikátorů na úrovni opatření strategie, případně fiche (PRV): vždy alespoň
jeden indikátor výstupu a alespoň jeden indikátor výsledku pro jeden specifický cíl programu, vycházející z programových dokumentů. Vůči ŘO budou závazné pouze
indikátory výstupové.
Tabulka č. 24: g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
Specifický Opatření
IDENTIFIKACE programu
Identifikace indikátorů
cíl
SCLLD Program Prioritní Investiční Specifický
Kód
Název indikátoru
Měrná
Typ
SCLLD
NČI2014+
jednotka
osa OP/
priorita
cíl OP/
indikátoru
Priorita
Unie

OP/
Prioritní
oblast

Hodnoty indikátorů
Výchozí
hodnota

Datum
výchozí
hodnoty

Cílová
hodnota

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

(výstup/
výsledek)

Operace
PRV
76100

Délka
nově
vybudovaných
cyklostezek
a
cyklotras

30

km

výstup

Odůvodnění, jakým
způsobem byly hodnoty
stanoveny

Průměrnou cenu MAS stanovila na
základě zjišťování obvyklých cen
v území (porovnání s obdobnými
realizovanými akcemi). Cílová
hodnota ve výši 5 km je tvořena
3,5 km nových cyklostezek a 1,5
km nových cyklotras. Zjištěná
průměrná cena za 1 km nové
cyklostezky se v území pohybuje
ve výši 3 mil. Kč, u nově
vybudované cyklotrasy činí 300
tis. Kč/km. V návaznosti na
zjištěnou průměrnou cenu,
absorpční kapacitu a zjišťování
potřeb v území byla cílová hodnota
indikátoru stanovena na 5 km.

1.1

1.1

IROP

PO 4

IP 9d

76401

Počet
parkovacích míst
pro jízdní kola

parkovací
místa

výstup

0

2015

30

2023

není ŘO
vyžadován

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování
absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. Prověřené náklady
na 1 parkovací místo pro jízdní
kolo v podobě stojanu se pohybují
kolem 4 500,- Kč, přičemž
s ohledem na místní potřeby MAS
plánuje vytvořit celkem 30
parkovacích míst pro jízdní kola.

75001

Počet
realizací
vedoucích
ke
zvýšení
bezpečnosti
v
dopravě

realizace

výstup

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování
absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. Vzhledem k tomu,
že MAS předpokládá, že k
naplnění cílové hodnoty tohoto
indikátoru povedou projekty, které
budou finančně náročnější, byla
cílová hodnota stanovena ve výši 3
realizace, neboť prověřené náklady
na 1 realizaci vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě činí cca 2
mil. Kč.

76310

Podíl cyklistiky
na přepravních
výkonech

%

výsledek

7

2011

10

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

4.1
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1.2

IROP

PO 4

IP 9d

75120

Podíl
veřejné
osobní dopravy
na
celkových
výkonech
v osobní dopravě

%

výsledek

30

2011

35

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

57001

Počet
nové
techniky
a
věcných
prostředků složek
IZS

sety

výstup

0

2015

5

2023

není ŘO
vyžadován

Šetřením bylo zjištěno, že na
území MAS chybí podle
dokumentu „Zodolnění …“ tato
technika: dopravní automobil pro
evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel obcí, hadicový přívěs,
oscilační vodní monitor,
termokamera, osvětlovací
souprava. Průměrnou cenu MAS
stanovila na základě šetření
(zanalyzování) pořizovacích cen za
každý předmět pořízení. Zjištěné
průměrné ceny za pořizované
předměty jsou následující:
dopravní automobil pro evakuaci a
nouzové zásobování obyvatel obcí
(1,6 mil. Kč/ks), hadicový přívěs
(150 tis. Kč/ks), oscilační vodní
monitor (70 tis. Kč/ks),
termokamera (30 tis. Kč/ks),
osvětlovací souprava (240 tis.
Kč/ks). Cílová hodnota ve výši 5
setů se skládá z následujících setů:
Set 1: dopravní automobil pro
evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel obcí, cena za set 1,6 mil.
Kč,
Set 2: hadicový přívěs, cena za set
150 tis. Kč,
Set 3: oscilační vodní monitor +
termokamera, cena za set 100 tis.
Kč,
Set 4: oscilační vodní monitor +
termokamera + osvětlovací
souprava, cena za set 340 tis. Kč,
Set 5: oscilační vodní monitor +
osvětlovací souprava, cena za set
310 tis. Kč.
V návaznosti na zjištěnou
průměrnou cenu a absorpční
kapacitu byla cílová hodnota
stanovena na 5 setů. Hodnota
jednotlivých předmětů se pohybuje

4.1
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57501

Počet nových a
modernizovaných
objektů
sloužících
složkám IZS

objekty

výstup

0

2015

2

2023

1

57520

Počet
exponovaných
území
s
nedostatečnou
připraveností
složek IZS

území

výsledek

108

2014

48

2023

není ŘO
vyžadován

90501

Počet
revitalizovaných
památkových
objektů

objekty

výstup

0

2015

3

2023

1

2.1
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od 30 tis. Kč do 1,6 mil. Kč. MAS
hodlá podpořit pořízení techniky
částkou 2,5 mil. Kč, za kterou
plánuje pořídit 5 setů v průměrné
hodnotě 500 tis. Kč.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (analýza
ceníků firem). Zejména s ohledem
na potřeby území a absorpční
kapacitu MAS očekává realizaci
dvou projektů zaměřených na
modernizaci objektů sloužících
složkám IZS. Ze záměrů místních
subjektů a na základě provedené
analýzy ceníků firem MAS
očekává, že průměrná částka za 1
zodolnění či rekonstrukci objektu
bude ve výši 2,25 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že tento
indikátor je zároveň milníkem, tak
MAS očekává, že k 31.12. 2018
dosáhne hodnota tohoto indikátoru
hodnoty 1 objekt.
Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

V území se nachází 3 památky
uvedené na seznamu národních
kulturních památek. Vzhledem k
tomu, že alokace umožňuje z
tohoto opatření programového
rámce realizaci spíše menších
projektů, s přihlédnutím k
potřebám místních vlastníků
kulturních památek MAS očekává,
že během realizace SCLLD dojde
k revitalizaci tří památkových
objektů s tím, že se s ohledem na
alokaci bude jednat pouze o
drobné úpravy, přičemž jejich
součástí se očekává i revitalizace
veřejných prostranství. Na základě
zamýšlených záměrů a obvyklých
cen v území MAS předpokládá

1.5

IROP

PO 4

IP 9d

4.1

90601

Počet revitalizací
přírodního
dědictví

revitalizace

výstup

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

91005

Zvýšení
očekávaného
počtu
návštěv
podporovaných
kulturních
a
přírodních
památek a atrakcí

návštěvy/
rok

výstup

0

2015

5 500

2023

není ŘO
vyžadován
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průměrnou cenu za 1 revitalizaci
objektu ve výši 1,5 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že tento
indikátor je zároveň milníkem, tak
MAS očekává, že k 31.12. 2018
dosáhne hodnota tohoto indikátoru
hodnoty 1 objekt.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování
absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. Vzhledem k tomu,
že alokace umožňuje z tohoto
opatření programového rámce
realizaci spíše menších projektů,
s přihlédnutím k potřebám
místních vlastníků kulturních
památek MAS očekává spíše
realizaci projektů zaměřených na
revitalizaci veřejných prostranství
(parky, zahrady atd.). Vzhledem
k tomu, že na území se nachází tři
národní kulturní památky, přičemž
u všech MAS předpokládá, že
součástí projektu bude revitalizace
prostranství, byla cílová hodnota
stanovena ve výši 3 revitalizace.
Na základě zamýšlených záměrů a
obvyklých cen v území MAS
předpokládá průměrnou cenu za 1
revitalizaci ve výši 1,5 mil. Kč.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě
kvalifikovaného odhadu a na
základě informací
poskytnutých vlastníky kulturních
památek. Na území se nachází tři
národní kulturní památky, přičemž
MAS vzhledem k alokaci očekává
spíše menší projekty, jejichž
realizace nebude mít zásadní vliv
na návštěvnost těchto památek, a
proto je odhadovaná cílová
hodnota stanovena ve výši 5 500
návštěv/rok. Pokud podělíme
celkovou alokaci na toto opatření

90801

Počet
realizací
rozvoje
infrastrukturních
opatření

realizace

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

91010

Počet
návštěv
kulturních
památek
a
paměťových
institucí
zpřístupněných
za vstupné

návštěvy/
rok

výsledek

26 553
793

2013

27 500
000

2023

není ŘO
vyžadován

50001

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o
děti
nebo
vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

2015

310

2023

není ŘO
vyžadován

50000

Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

zařízení

výstup

0

2015

10

2023

3
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programového rámce
odhadovaným
zvýšeným počtem, tak nám vyjde,
že na každou 1 návštěvu za rok
bude využito cca 818,- Kč.
V území se nachází tři památky
uvedené na seznamu národních
kulturních památek, přičemž ve
vztahu k tomuto indikátoru je
možná maximálně jedna realizace
na jednu památku. S přihlédnutím
k potřebám místních vlastníků
kulturních památek MAS očekává,
že během realizace SCLLD dojde
k realizaci rozvoje
infrastrukturních opatření u dvou
památek.
Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

Cílová hodnota u podpořených
vzdělávacích zařízení vyjadřuje
maximální počet dětí, žáků či
studentů v jednom okamžiku
v celkové výši 310 osob. Hodnota
vychází ze šetření MAS a tvoří ji
tato zařízení: 1x MŠ – 20
podpořených osob, 6 x ZŠ –
celkem 150 podpořených osob, 2x
SŠ – celkem 120 podpořených
osob a 1x zájmové a neformální
vzdělávání – 20 podpořených
osob.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování
absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. MAS očekává s
ohledem na potřeby území, že o
toto opatření programového rámce
bude z řad žadatelů velký zájem,

a proto se očekává 10 podpořených
vzdělávacích zařízení (1x MŠ, 6x
ZŠ, 2x SŠ, 1x zařízení pro zájmové
a neformální vzdělávání mládeže),
přičemž podle zjišťování cen v
místě a čase obvyklých a
zamýšlených projektových záměrů
vychází průměrná cena na jedno
podpořené vzdělávací zařízení ve
výši 1,150 mil. Kč. Vzhledem k
tomu, že tento indikátor je zároveň
milníkem, tak MAS očekává, že k
31.12. 2018 dosáhne hodnota
tohoto indikátoru hodnoty 3
zařízení (2x ZŠ, 1x SŠ). Vše bude
závislé na tom, kdy bude hotov
strategický rámec MAP.

2.2

1.4

IROP

PO 4

IP 9d

50030

Podíl
osob
předčasně
opouštějících
vzdělávací
systém

%

výsledek

5,4

2013

5

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

50020

Podíl
tříletých
dětí umístěných v
předškolním
zařízení

%

výsledek

77,3

2013

90,5

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

50120

Počet
osob
využívající
zařízení péče o
děti do 3 let

osoby

výsledek

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

Na základě mapování absorpční
kapacity a zjišťování potřeb území
MAS v rámci tohoto opatření
předpokládá podporu jedné
mateřské školy, která bude
rozšiřovat svoji kapacitu i
v souvislosti s tím, aby mohla
přijímat děti mladší 3 let. Cílová
hodnota indikátoru ve výši 3 osoby
odpovídá počtu osob, které mohou
jít do práce díky tomu, že dítě bude
umístěno v předškolním zařízení.
Výchozí hodnota je nulová, neboť
před realizací mateřská škola
nedisponuje dostatečnými
kapacitami, aby mohla přijímat
děti mladší 3 let.

4.1
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60000

Celkový
účastníků

počet

67001

Kapacita
podpořených
služeb

37

osoby

výstup

0

2015

0

2023

není ŘO
vyžadován

V rámci opatření 2.1 Sociální
služby a sociální začleňování byly
vypsány 2 výzvy, avšak ani v
jedné nebyla vybrána žádná žádost
o podporu, proto došlo k přesunu
finančních prostředků do opatření
2.4 Prorodinná opatření v rámci
programového rámce OP
Zaměstnanost a v souvislosti s
touto skutečností byly zároveň
aktualizovány indikátory výstupu.
Výchozí i cílový stav má nově
hodnotu 0.

místa

výstup

0

2015

0

2023

není ŘO
vyžadován

V rámci opatření 2.1 Sociální
služby a sociální začleňování byly
vypsány 2 výzvy, avšak ani v
jedné nebyla vybrána žádná žádost
o podporu, proto došlo k přesunu
finančních prostředků do opatření
2.4 Prorodinná opatření v rámci
programového rámce OP
Zaměstnanost a v souvislosti s
touto skutečností byly zároveň
aktualizovány indikátory výstupu.
Výchozí i cílový stav má nově
hodnotu 0.

67010

Využívání
podpořených
služeb

osoby

38

výsledek

0

2015

0

2023

není ŘO
vyžadován

V rámci opatření 2.1 Sociální
služby a sociální začleňování byly
vypsány 2 výzvy, avšak ani v
jedné nebyla vybrána žádná žádost
o podporu, proto došlo k přesunu
finančních prostředků do opatření
2.4 Prorodinná opatření v rámci
programového rámce OP
Zaměstnanost a v souvislosti s
touto skutečností byly zároveň
aktualizovány indikátory výsledku.
Výchozí i cílový stav má nově
hodnotu 0.

2.1

OP Z

PO 2

IP 3

2.3
60000

Celkový
účastníků

počet

39

osoby

výstup

0

2015

300

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem k tomu, že v rámci
výzev č.
009/03_16_047/CLLD_15_01_071
s názvem Výzva Prorodinná
opatření I (žadatelé Mateřská škola
Nový Hrádek, Bavíme se sportem
z.s. a Základní škola a Montessori
mateřská škola) a č.
224/03_16_047/CLLD_15_01_071
s názvem Výzva MAS POHODAProrodinná opatření-II (žadatelé
OBEC OHNIŠOV a Mateřské
centrum Na zámečku, o.p.s.) byly
na MAS předloženy a poté
vybrány žádosti o podporu, jež
obsahují kód indikátoru 60000,
byla aktualizována stanovená
cílová hodnota tohoto indikátoru
na hodnotu 300 a MAS očekává
její naplnění.

2.4

OP Z

PO 2

IP 3

50001

Kapacita
podpořených
zařízení péče o
děti
nebo
vzdělávacích
zařízení

osoby

výstup

0

2015

150

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem k tomu, že v rámci
výzev č.
009/03_16_047/CLLD_15_01_071
s názvem Výzva Prorodinná
opatření I (žadatelé Mateřská škola
Nový Hrádek, Bavíme se sportem
z.s. a Základní škola a Montessori
mateřská škola) a č.
224/03_16_047/CLLD_15_01_071
s názvem Výzva MAS POHODAProrodinná opatření-II (žadatelé
OBEC OHNIŠOV a Mateřské
centrum Na zámečku, o.p.s.) byly
na MAS předloženy a poté
vybrány žádosti o podporu, jež
obsahují kód indikátoru 50001,
byla aktualizována stanovená
cílová hodnota tohoto indikátoru
na hodnotu 150 a MAS očekává
její naplnění.

50110

Počet
osob
využívajících
zařízené péče o
děti předškolního
věku

osoby

výsledek

0

2015

20

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke stanovené alokaci na
toto opatření, absorpční kapacitě a
definici indikátoru byla stanovena
cílová hodnota tohoto indikátoru. S
ohledem na aktuální povahu
předložených a vybraných projektů
a na místní podmínky MAS
očekává, že alespoň 20 osobám
(rodičům dětí předškolního věku)
bude díky podpoře zařízení péče
děti umožněno jít do práce.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

9

2022

3

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že v rámci podpory
nezemědělského podnikání bude

2.3

2.3

40

podpořeno devět příjemců,
přičemž hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018) byla
stanovena ve výši 3. Datum cílové
hodnoty je s ohledem na informace
uvedené v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na konec roku
2022.

3.1

3.4

PRV

PU 6

PO 6B

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

2

2022

0

10000

Počet
podniků
pobírajících
podporu

podniky

výstup

0

2015

3

2023

1

19.2.1

41

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě propočtu z
alokace s přihlédnutím k místním
potřebám. MAS očekává, že v
rámci podpory nezemědělského
podnikání budou v součtu
vytvořeny dvě pracovní místa,
přičemž hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018) byla
stanovena ve výši 0. Datum
výchozí hodnoty je shodné s datem
odevzdání žádosti o realizaci
SCLLD prostřednictvím
MS2014+, datum cílové hodnoty
je s ohledem na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování
absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. MAS očekává, že
ačkoliv v současné době není
v území evidován ani jeden
sociální podnik, tak že i díky
realizaci strategie CLLD dojde
k rozvoji sociálního podnikání
v území, kdy MAS vzhledem
k potřebám území očekává, že
z tohoto opatření budou podpořeny
celkem 3 sociální podniky,
přičemž průměrné náklady na 1
sociální podnik se dle porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi pohybují kolem 1,034 mil.
Kč. Vzhledem k tomu, že tento
indikátor
je zároveň milníkem, tak MAS

očekává, že k 31.12. 2018 dosáhne
hodnota tohoto indikátoru hodnoty
1 podnik.
10102

Počet
podniků
pobírajících
granty

podniky

výstup

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován

10400

Zvýšení
zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích

FTE

výstup

0

2015

8

2023

není ŘO
vyžadován

10105

Počet
nových
podniků,
které
dostávají
podporu

podniky

výstup

0

2015

3

2023

není ŘO
vyžadován
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Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování
absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. MAS očekává, že
ačkoliv v současné době není
v území evidován ani jeden
sociální podnik, tak že i díky
realizaci strategie CLLD dojde
k rozvoji sociálního podnikání
v území, kdy MAS vzhledem
k potřebám území očekává, že
z tohoto opatření budou podpořeny
celkem 3 sociální podniky,
přičemž průměrné náklady na 1
sociální podnik se dle porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi pohybují kolem 1,034 mil.
Kč.
Cílová hodnota byla stanovena na
základě provedeného mapování
absorpční kapacity,
kvalifikovaného odhadu a výpočtu
z průměrných orientačních cen
v místě obvyklých. Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření (3,101 mil. Kč) MAS
očekává, že v rámci projektů dojde
ke zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích o 8
plných pracovních úvazků,
přičemž průměrné náklady na 1
plný
pracovní úvazek místní akční
skupina vzhledem k místním
podmínkám očekává ve výši cca
387,6 tis. Kč.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě zjišťování
obvyklých cen v území (porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi), provedeného mapování

1.3

IROP

PO 4

IP 9d

10300

Soukromé
investice
odpovídající
veřejné podpoře
podniků (granty)

EUR

výstup

0

2015

5 935

2023

není ŘO
vyžadován

10403

Zvýšení
zaměstnanosti
v podporovaných
podnicích
se
zaměřením
na
znevýhodněné
skupiny

FTE

výstup

0

2015

4

2023

není ŘO
vyžadován

4.1

43

absorpční kapacity a zjišťování
potřeb v území. Vzhledem k tomu,
že na území se v současné době
nenachází ani jeden sociální
podnik a o tento druh podnikání je
v regionu čím dál větší zájem,
MAS
očekává, že díky podpoře v území
vzniknou tři nové sociální
podniky, přičemž dle porovnání
s obdobnými realizovanými
akcemi byla stanovena průměrná
cena na 1 sociální podnik ve výši
cca 1,034 mil. Kč.
Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě stanovené
alokace na toto opatření
programového rámce (3,101 mil.
Kč) a kvalifikovaného odhadu. Při
výpočtu cílové hodnoty MAS
očekává, že soukromé investice
odpovídající veřejné podpoře
podniků budou činit 5% z
celkových způsobilých
výdajů. Na základě toho místní
akční skupina došla k hodnotě 5
935 EUR, přičemž pro přepočet
byl použit kurz 1 EUR = 27,50 Kč.
Cílová hodnota byla stanovena na
základě provedeného mapování
absorpční kapacity,
kvalifikovaného odhadu a výpočtu
z průměrných orientačních cen
v místě obvyklých. Vzhledem ke
stanovené alokaci na
toto opatření (3,101 mil. Kč) MAS
očekává, že v rámci projektů dojde
ke zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích o 8
plných pracovních úvazků,
přičemž průměrné náklady na 1
plný
pracovní úvazek místní akční
skupina vzhledem k místním
podmínkám očekává ve výši cca
387,6 tis. Kč. S ohledem na to, že
v rámci tohoto opatření bude

kladen důraz na zaměstnanost osob
ze znevýhodněných skupin, MAS
očekává, že polovina (4) z
celkového počtu 8 plných
pracovních úvazků bude z řad osob
patřících ke znevýhodněným
skupinám.
10411

Míra
nezaměstnanosti
osob s nejnižším
vzděláním

%

výsledek

28,5

2012

22

2023

není ŘO
vyžadován

Výchozí i cílová hodnota
indikátoru vč. data je místní akční
skupinou přebírána
z Programového dokumentu IROP.

60000

Celkový
účastníků

osoby

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem k tomu, že v rámci
Výzvy MAS POHODA-Podpora
zaměstnanosti-II č.
618/03_16_047/CLLD_15_01_071
byly na MAS předloženy 2 žádosti
o podporu (žadatel HANAKO CZ
s.r.o. a žadatel Dodavatel úspor
s.r.o.), přičemž každá žádost
obsahuje kód indikátoru 60000 s
cílovou hodnotou 1, byla
aktualizována stanovená cílová
hodnota tohoto indikátoru na
hodnotu 2. Obě žádosti o podporu
byly MAS vybrány, předpokládá
se naplnění cílového stavu a
alokace v rámci tohoto opatření by
měla být téměř celá zazávazkována
a následně vyčerpána.

počet

44

62700

Účastníci
zaměstnaní
po
ukončení
své
účasti,
včetně
OSVČ

45

osoby

výsledek

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem k tomu, že MAS s
ohledem na 2 výše uvedené
předložené žádosti o podporu
očekává celkový počet účastníků
ve výši 2 osob, kteří získají
zaměstnání v průběhu projektu,
MAS očekává, že oba tyto
účastníci budou následně
zaměstnáni po ukončení své účasti
a stanovila proto novou cílovou
hodnotu tohoto indikátoru.

46

2.2

OP Z

PO 2

IP 3

2.3
10213

Počet sociálních
podniků
vzniklých díky
podpoře

47

organizace

výstup

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem ke stanovené alokaci na
toto opatření, absorpční kapacitě a
definici indikátoru byla stanovena
cílová hodnota tohoto indikátoru.
V současné době není na území
podle dostupných zdrojů
provozován žádný sociální podnik.
MAS očekává, že vzhledem k
situaci v území dojde ke vzniku
alespoň 2 nových sociálních
podniků.

60000

Celkový
účastníků

počet

osoby

výstup

0

2015

6

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem k nově stanovené
alokaci na toto opatření, absorpční
kapacitě a definici indikátoru byla
stanovena cílová hodnota tohoto
indikátoru. S ohledem na
předpokládanou povahu
předkládaných projektů a na místní
podmínky byl proveden
kvalifikovaný odhad na 1
účastníka, který je cca 500 tis. Kč.

62800

Znevýhodnění
účastníci, kteří po
ukončení
své
účasti
hledají
zaměstnání, jsou
v
procesu
vzdělávání/
odborné přípravy,
rozšiřují
si
kvalifikaci nebo
jsou zaměstnaní,
a to i OSVČ

osoby

výsledek

0

2015

2

2023

není ŘO
vyžadován

Vzhledem k tomu, že v rámci
výzvy č.
223/03_16_047/CLLD_15_01_071
s názvem Výzva MAS POHODASociální podnikání-I byla na MAS
předložena žádost o podporu
žadatele KRÁLOVÉLHOTSKÁ
s.r.o., přičemž tato žádost obsahuje
kód indikátoru 62800 s cílovou
hodnotou 2, byla aktualizována
stanovená cílová hodnota tohoto
indikátoru na hodnotu 2 a MAS
očekává jeho naplnění.

92301

Počet účastníků
vzdělávání

osoby

výstup

0

2015

15

2022

6

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě propočtu
průměrných nákladů na jednotku a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že během realizace
SCLLD v rámci této fiche

3.2

2.3

OP Z

PO 2

IP 3

2.3

48

proběhne vzdělávání pro 15
účastníků, přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši 6. Datum
cílové hodnoty je s ohledem na
informace uvedené v Metodice pro
tvorbu Fichí stanoveno na konec
roku 2022.

3.1

3.2

PRV

PRV

PU 6

PU 6

PO 6B

PO 6B

92030

T3 Celkový počet
vyškolených
účastníků podle
čl. 14 nařízení
EU č. 1305/2013
(Vzdělávací
akce)

participants

výsledek

0

2015

10

2022

3

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě propočtu
průměrných nákladů na jednotku a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že 10 účastníků bude
vyškoleno podle čl. 14 nařízení EU
č. 1305/2013, přičemž hodnota pro
mid-term hodnocení (rok 2018)
byla stanovena ve výši 3. Datum
výchozí hodnoty je shodné s datem
odevzdání žádosti o realizaci
SCLLD prostřednictvím
MS2014+, datum cílové hodnoty
je s ohledem na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

10

2022

3

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává 10 podpořených příjemců
v rámci fiche zaměřené na zvýšení
konkurenceschopnosti
zemědělských podniků, přičemž
hodnota pro mid-term hodnocení
(rok 2018) byla stanovena ve výši
3. Datum cílové hodnoty je s
ohledem na informace uvedené v
Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

1

2022

0

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě propočtu z
alokace s přihlédnutím k místním
potřebám. MAS očekává, že v
rámci podpory zemědělských
podnikatelů bude v součtu
vytvořeno 1 pracovní místo,
přičemž hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018) byla

19.2.1

19.2.1
49

stanovena ve výši 0. Datum
výchozí hodnoty je shodné s datem
odevzdání žádosti o realizaci
SCLLD prostřednictvím
MS2014+, datum cílové hodnoty
je s ohledem na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.
93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

2

2022

1

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává v této fichi podporu dvou
příjemců, kteří budou mít projekty
zaměřené na zpracování
zemědělských produktů, přičemž
hodnota pro mid-term hodnocení
(rok 2018) byla stanovena ve výši
1. Datum cílové hodnoty je s
ohledem na informace uvedené v
Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

0

2022

0

MAS s ohledem na nižší alokaci na
tuto fichi neočekává v této oblasti
vytvoření pracovního místa v
rámci podpořených projektů.
Datum výchozí hodnoty je shodné
s datem odevzdání žádosti o
realizaci SCLLD prostřednictvím
MS2014+, datum cílové hodnoty
je s ohledem na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

3

2022

1

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že v rámci podpory
zemědělské infrastruktury
prostřednictvím polních cest budou
podpořeni tři příjemci, přičemž
hodnota pro mid-term hodnocení
(rok 2018) byla stanovena ve výši
1. Datum cílové hodnoty je s
ohledem na informace uvedené v
Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

4.1
3.3

3.7

PRV

PRV

PU 6

PU 6

PO 6B

PO 6B

19.2.1

19.2.1
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3.5

4.2

PRV

PU 6

PO 6B

92702

Počet
podpořených
operací (akcí)

operace/
akce

výstup

0

2015

5

2022

2

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že v rámci fiche
zaměřené na neproduktivní
investice v lesích bude podpořeno
pět akcí, přičemž hodnota pro midterm hodnocení (rok 2018) byla
stanovena ve výši 2. Datum cílové
hodnoty je s ohledem na informace
uvedené v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na konec roku
2022.

93001

Celková plocha

ha

výstup

0

2015

30

2022

10

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že prostřednictvím této
fiche bude podpořena celková
plocha o rozloze 30 ha, přičemž
hodnota pro mid-term hodnocení
(rok 2018) byla stanovena ve výši
10 ha. Datum cílové hodnoty je s
ohledem na informace uvedené v
Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

93701

Počet
podpořených
podniků/příjemců

podniky

výstup

0

2015

6

2022

2

Cílová hodnota indikátoru byla
stanovena na základě provedeného
mapování absorpční kapacity a
kvalifikovaného odhadu. MAS
očekává, že v rámci podpory
lesnických technologií a produktů
bude podpořeno šest příjemců,
přičemž hodnota pro mid-term
hodnocení (rok 2018) byla
stanovena ve výši 2. Datum cílové
hodnoty je s ohledem na informace
uvedené v Metodice pro tvorbu
Fichí stanoveno na konec roku
2022.

94800

Pracovní místa
vytvořená
v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

2015

0

2022

0

MAS s ohledem na nižší alokaci na
tuto fichi neočekává v této oblasti
vytvoření pracovního místa v
rámci podpořených projektů.
Datum výchozí hodnoty je shodné
s datem odevzdání žádosti o

19.2.1

51

3.6

PRV

PU 6

PO 6B

realizaci SCLLD prostřednictvím
MS2014+, datum cílové hodnoty
je s ohledem na informace uvedené
v Metodice pro tvorbu Fichí
stanoveno na konec roku 2022.

19.2.1

92501

5.2

3.8

PRV

PU 6

PO 6B

Celkové veřejné
výdaje

19.3.1

52

EUR

výstup

0

2015

33 972

2022

0

Cílová hodnota byla stanovena na
základě zveřejněné stanovené
alokace pro místní akční skupiny
na programové období 2014 - 2020
v rámci Programového rámce
Programu rozvoje venkova na
operaci 19.3.1 Příprava a
provádění činností spoluprce
místní akční skupiny. Datum
cílové hodnoty je s ohledem na
informace uvedené v Metodice pro
tvorbu Fichí stanoveno na konec
roku 2022.

